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Pinksteren (alle kinderen vrij)
Afsluiting project groep 7/8
Zomerfeest en continurooster 14.00 uur uit.
Tweede rapport
Nieuwsbrief 11

Lezen en voorlezen
Goed kunnen lezen is essentieel voor succes op school. Uw kind
leert lezen op school, maar om een ècht goede lezer te worden
moet uw kind vooral veel ‘leeskilometers’ maken. En dat betekent:
thuis lekker veel lezen! Voorlezen is ontzettend belangrijk om
kinderen kennis te laten maken met boeken en verhalen, maar is
zeker ook aan te raden als uw kind al zelf kan lezen! We zullen
trachten de komende nieuwsbrieven te voorzien van artikelen die
dieper ingaan op thuis lezen. Wordt vervolgd.

De projectgroep is na de laatste algemene ouderavond op 29 mei
2015 in het leven geroepen om, binnen door PRIMO gestelde
kaders, na te denken over de toekomst van De Vliegerdt. De
groep kreeg de opdracht plannen te ontwikkelen die kunnen
bijdragen aan een toekomstbestendige school. De groep bestaat
uit de MR van de school (twee ouders en twee leerkrachten:
Stefan van Koolwijk, Annemarie Damen, Anita den Boer en
Christine Hogendijk), twee dorpsbewoners (Frank Sonnemans
en Arthur Hendriks), twee ouders (Amellita Molenberg en
Mathanje Langstraat), de directeur van PRIMO (Ingrid van
Doesburg) en de directeur van de school (Ger Heijden).
Na een periode van regelmatig overleggen, het uitvoeren van
verschillende onderzoeken naar andere onderwijsconcepten
bijvoorbeeld en een aantal schoolbezoeken heeft de projectgroep
diverse interessante onderwerpen en ideeën die we aan u willen
voorleggen. Na de presentatie zal de projectgroep over diverse
onderwerpen uw mening peilen.
Heel belangrijk dus op deze avond aanwezig te zijn, lijkt ons. We
hopen u te mogen verwelkomen 8 juni. En als u nieuwe ouders
kent die hun kind(eren) graag bij ons op school wil(len), neem ze
gerust mee deze avond. De koffie staat klaar!

Groepsverdeling
Volgend schooljaar gaan we werken met de volgende
groepsverdeling en leerkrachten:
Groep 1-2-3; juf Christine en juf Astrid
Groep 4-5; juf Anita en juf Carla
Groep 6-7-8; juf Iris
Juf Petra wordt opnieuw ingezet bij groep 1-2-3, maar ze zal ook
hulp bieden aan kinderen die meer individuele begeleiding nodig
hebben. Eventuele vragen over de groeps- en leerkrachtverdeling
kunt u stellen aan de leerkracht van uw kind.
Ouderavond donderdag 8 juni
Via de mail hebben we alle ouders uitgenodigd voor de algemene
ouderavond op 8 juni om 20.00 uur. Onderstaande is verstuurd:
Donderdag 8 juni organiseert de projectgroep Toekomst Vliegerdt
een algemene ouderavond in het speellokaal van onze school.
De avond begint om 20.00 uur en zal uiterlijk 22.00 uur afgesloten
worden. Op deze avond presenteert de projectgroep ideeën
waarover de groep heel graag feedback van alle ouders van de
school wil ontvangen.

Aanwezigheid directeur
De directeur is op donderdag 8, dinsdag 13, donderdag 22 en
woensdag 28 junii op school aanwezig.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 30 juni
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